
Beszámoló Pécs és Baranya fejlesztésének gazdaságföldtaní 
ankétja előkészítésére alakított munkabizottság tevékenységéről

— Virágh Károly —

A  Földtani Társulat Mecseki Területi Szak
osztályának novemberi vezetőségi ülésén szá- 
motadva a korábbi évek munkáiról és iga
zodva az új gazdasági mechanizmus szelle
méhez, elhatározást nyert, hogy fokozni kell a 
helyi ásványi nyersanyagok feltárását és fel- 
használását elősegítő tevékenységet. Ezt az ál
lásfoglalást több objektív és szubjektív körül
mény együttesen tette aktuálissá, melyek kö
zül az alábbiakat kell kiemelni:

—  A  Mecsek hegységben és környékén fo
lyó földtani kutatások az utóbbi 10— 15 évben 
„melléktermékként” sok olyan adatot tártak fel. 
melyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak a 
helyi ásványi nyersanyagok hasznosításához.

— A  Mecseki Szénbányáknál, az Ércbánya 
Vállalatnál és az Országos Kutató Mélyfúró 
Vállalat Komlói Üzemegységénél dolgozó geo
lógusok, geofizikusok, nagy helyismeretre tet
tek szert, így tudásuk, szellemi termékeik foko
zott hasznosítása önként ajánlkozik.

— A megtelepedett geológusok, geofiziku 
sok különböző szinteken és fórumokon megk 
merték a helyi problémákat, ezek saját problé 
májukká váltak, melyek megoldásában készség 
gél vállalnak részt.

— Az új gazdasági mechanizmus az ásvá
nyi nyersanyagokat termelő és felhasználó vál 
lalatok figyelmét fokozottabban a gazdaságos 
sági kérdésekre irányítja és így a helyi ásványi 
nyersanyagok mind a különböző építőanyagok, 
vagy az építő és durvakerámiai alapanyagok 
mind a földalatti víz fokozottan célszerű fel
használására serkent.

— Az új gazdasági mechanizmus növelte 
és egyre inkább kibontakoztatja a vállaikoz' 
kedvet az irányító szerveknél, a termelő váz
latoknál és a termelőszövetkezeteknél, tehát 
fokozott érdeklődés várható a helyileg feltárha 
tó és gazdaságosan bányászható ásványi nyer, 
anyagok tekintetében.

Mindezt felmérve, Munkabizottságot alak' 
tottunk a Geofizikusok Egyesülete Déldunántú 
li csoportjával együtt. A  munkában résztvettek; 
Kassai M., Szederkényi T., Pólai Gy., Virágh K. 
geológusok. A  munkabizottság feladatául tűzte 
ki a kapcsolatfelvételt a párt- és állami veze- *
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tőkkel, valamint különböző ásványi nyersanya
gokat termelő és felhasználó vállalatokkal ab
ból a célból, hogy megismerhessük azokat a 
távlati fejlesztési terveket, illetve igényeket, 
amelyekben hathatós segítséget tud nyújtani a 
geológusi, geofizikusi szaktudás; és visszakap
csolódásként —  a már eddig felhalmozódott is
meretanyag és szellemi termék közkézre bo- 
csájtásával, ill. propagandájával elősegítsük me
gyénk ásványi nyersanyagainak népgazdasági 
szinten is hatékony termelésbe vonását.

Előre kell bocsájtani, hogy á legkülönbö
zőbb területeken dolgozó vezetők részéről kez
deményezésünk a vártnál is nagyobb érdeklődés
re talált. Kölcsönös meggyőződéssel állapíthat
juk meg, hogy a földtannak, mint termelőerő
nek a szerepe jelentős mértékben elősegíti az 
előbbiekben említett területek munkájának gaz
dasági hatékonyságát. Hangsúlyoznunk kell, 
hogy a földtan, mint tudomány, termelőerőként 
szemlélendő, mivel tevékenysége az emberi 
szükségleteket kielégítő ásványi nyersanyagok 
felkutatására és azok mennyiségi és minőségi 
meghatározására irányulnak.

Közgazdasági szempontból a földtan külön
leges jelentősége abban rejlik, hogy:

1. A  szocialista társadalomban az ásványi 
nyersanyagkincs társadalmi tulajdon;

2. Az ásványi nyersanyagbázis nem repro
dukálható termelőerőösszetevő. Tehát ebből a 
szempontból különbözik a többi termelőerő 
összetevőtől;

3. Az ásványi nyersanyagnak mennyiségi 
és minőségi meghatározottsága van, melyhez a 
felhasználástól függően természetesen helyi 
meghatározottság is járul.

Az ásványi nyersanyag mennyiségi és mi
nőségi meghatározottságán belül a kibányászott 
és felhasználásra alkalmassá tett ásványi nyers
anyag értéke a társadalmilag befektetett élő és 
holt munka alapján határozható meg. Minden 
ásványvagyon tudományos törvényszerűségeket 
is figyelembevevő felkutatásának és bányász- 
kodásának a folyamatában a földtani kutatás
nak, illetve a gazdaságföldtannak döntő jelen
tősége van. A  kereslettől függően az ásványi 
nyersanyagok széles választékából kell megha
tározni azt a minőséget, azt a helyet, ahol az 
adott technikai fejlettség mellett a gazdasági 
versengésben kialakult megengedhető költség- 
ráfordítással az ásványvagyon kibányászható
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és átadható meghatározott szükségletek fedezé
sére.

Az új gazdasági mechanizmus egyik fontos 
szempontja a termékek árujellegének kidombo
rítása. Ez különösen é'esen jelentkezik az építő
ipari alapanyagoknál, mivel ez év január 1-ig 
egy központi pénzalapból, az ún. fuvarkas'-zá- 
ból egyenlítették ki a szállítási költségeket. 
Azaz a szállítási távolságtól füpgefenül pl. a 
kőanyag tonnáiét egységesen 46 Ft-ért kapták 
az építőipari vállalatok. A fuvarkassza így gát
jává vált a helyi bányáknak. Folyó év ianuár 
1-től a fuvarkassza megszűnt, így az építő vál
lalatok maximálisan érdekeltté váltak a kisebb 
távolságokról szállítható építőanyagok felhasz
nálásában.

Munkabizottságunk felmérésinek eredmé
nyét három kérdéscsoport köré célszerű csopor
tosítani, úgymint:

1. Építőipari kavics, homok, kő.
2. Tégla és cserénioari nyersanyagok.
3. Földalatti vízkészletek.

1. Építőipari kavics, homok, kö

A korábbi időkben általánosan elterjedt 
szemlélet volt az, hogy az építőipari ásványi 
nyersanyagok feltárásához nem szükséges kü
lönösebb földtani előkészítő munka.

Megyénkben keserű tapasztalatok bizonyít
ják ennek ellenkezőjét. A  szocialista éoítőipar 
koncentrált nagy munkái állandó minőségű és 
nagy mennyiségű nyersanyagot igényelnek. 
Ehhez a megfelelő mennyiség és a minőségi kö
vetelmények kielégítése érdekében megfelelően 
megkutatott nyersanyagbázisra van szükség. Ezt 
még inkább alátámasztja az, hogy egy gépesített 
kőbánva optimális kapacitása m'nimálisan — 
100— 150 ezer to ev. A megfelelő megkutatott- 
ság szükségességét emeli ki az is. hogy egy op- 
t;mális nagyságú kőbánva létesítése és gépesí
tése a termelési volumentől és a helyi adott
ságoktól függően 5— 10 millió Ft.

Megyénkben az építőipari alapanyagot ter
melő két nagy vállalat: a Baranya megyei Épí
tőanyagipari Vállalat és az ÉM Déldunántúli 
Kőbánya Vállalat jelentős erőfeszítéseket tett 
nyersanyagbázisuk megkutatásáról.

Több-kevesebb általánossággal megállapít
ható, hogy a működő bányák rendelkeznek meg
felelő nyersanyagbázissal, azonban több vonat
kozásban kívánni valót hagy maga után a mi
nőség és a választék kérdése. Lényegében ed
dig nem vizsgált külön kérdés a szállítási költ
ségeket egyenesen befolyásoló hatósugár kér
dése, melynek mélyebb gazdasági elemzéséhez 
nem is lehet hozzáfogni a potenciális lehetősé
gek teljes felmérése előtt.

Az ásványi nyersanyagokra támaszkodó 
építőipari tevékenység statisztikai adatainak ki

merítő közlésére ezen a helyen nem vállalkoz
hatunk, azonban a szóban forgó kérdés súlyá
nak érzékeltetésére néhány jellemző adatot kí
vánunk ismertetni.

1966 évben az állami és szövetkezeti épí
tőipari termelés országos szinten 27,6 mill:'ár d 
Ft-ot tett ki. Ennek mintegy 90%-a a magas 
és mélyépítő iparra esik.

A szocialista szektor 1966. évi ossz beru
házásából 48%-ot, tehát az ossz beruházások 
mintegy felét építés céliára fordították. Bara
nya megyében a szocialista szektor 1966. évi 
1,7 milliárd Ft értékű beruházásából az építés 
61% volt, tehát nagyobb, mint az országos át
lag.

Megyénkben az állami építőipari vállala
tok által végzett saját építőipari termelés 1967. 
évben csaknem 1100 millió Ft-t tett ki.

Baranya megyében a minisztériumi és ta
nácsi építőiparban a teljes saját termelési érté
kek 50%-a anyagköltség és 10%-a szállítási és 
rakodási költség. Ha azonban a tömeges építő
ipari nyersanyagokat emeljük ki, a szállítási 
költség — 15— 25%-ra tehető.

Sajnos az országos és a megyei statisztikai 
adatok nem adnak lehetőséget a közvetlen ösz- 
e.zehasonlításra, így külön-külön kell vázolni a 
fontosabb építőipari alapanyagok országos és 
megyei termelési volumenét.

Országos szinten termeltünk 1963 évben: 
mészkőből 6,4 mill. t-t 
kavicsból 7,1 mill. m3-t 
homokból építési célra 412 000 m3-t 
égetett mészkőből 773 000 t-t 
égetett mészkőből Baranyában 69 000 t-t, 

azaz. az országos termelés 9%-át állították elő. 
Itt jegyzem meg, hrpv Baranyában él az or
szág lakosságának 4,1%-a.

Baranyában a minisztériumi és tanácsi ipar 
1967 évben

terméskőből (ipari mészkő! 410 000 t-t 
zúzott kőből 1 008 000 t-t termelt. 
Általánosságban megállapítható, hogy a 

kőbányák termelését 1967 évben mindvégig 
meghaladta a kereslet.

Megyénk jellege főleg alapanyagtermelő 
megye, tehát szükség szerint fel kell mérni az 
alapanyagtermelés lehetőségeit. A  Mecsek és a 
Villányi hegységben, valamint Mórágy környé
kén rejlő építőipari alapanyagok gazdaságföld
rajzi szempontból is nagy felvevő piacra szá
míthatnak, melynek egy része a déli országha
táron túl is terjedhet. A magyar—jugoszláv gaz
dasági kapcsolatok felélénkülése oly kedvezően 
alakul, hogy a Nagy harsé nyi Kőbányák már 
Jugoszláviába is exportálnak. Nem kétséges, 
hogy a kőben szegény Bóicska és Jugoszláv— 
Baranya az eddigieken felüli igényekkel is fel
léphet. Ezen túlmenően, szóbeli közlés szerint 
a Villányi hegység kőfejtői köbméter nagyság
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rendű tömbökben fejthető mészkő a korábbi 
években nyugati piacra is talált.

A teljesség igénye nélkül megpróbáljuk a 
megyei összképet körvonalazni.

Apró-kavics (sóder) megyénkben hiánycikk. 
A .megye behozatalra szorul. A szükségletet fő
leg Adonyból látják el. A  K-i Mecsek és kisebb 
mértékben a Ny-i Mecsek e tekintetben vizsgá
lat tárgyát képezheti új kavicsbányák megku
tatása és feltárása céljából.

Űtalapozó kő tekintetében a nagyharsányi, 
bükkösdi, tettyei, kozári mészkőbányák bizto
sítják az ellátást.

Zúzottkővel, mint beton- és aszfaltadalék 
elengedhetetlen kellékével megyénket főleg 
Komlóról és Nagyharsányból, valamint a Bala- 
tonmellékéről látják el. A  nagy szállítási tá
volságok miatt a termelőhelyek területi elosz
tása kedvezőtlen. Kívánatos ennek javítása új 
bányák nyitásával. Útépítési célra használt zú
zottkőből az igények jelenleg csak részben fe
dezhetők — az igények jelentős részét Zala- 
halápról elégítik ki.

Homokból építési célra 1967 évben a taná
csi ipar 129 000 m3-t termelt. A pécsi igények 
kielégíthetők. A megye egyes részein mesnyit- 
ható homokbányák elsősorban a helyi ellátást 
szolgálhatják.

Mészégetésre alkalmas mészkővel az üze
melő mészégető kemencék ellátottsága jó. Saj
nos a mészkövet szállítani kell a kemencékhez, 
pl. a bólyit Villányból látják el, a szamárkúti 
kemencéhez a mészkövet az ún. Pao-bányából 
szállítiák. Megyénkben a minisztériumi és ta
nácsi ipar 1967-ben 67 000 t meszet égetett. A  
Beremendi Cement- és Mészművek beruházási 
programja szerint a jövőben nagymennyiségű 
égetett meszet fognak előállítani, ami perspek
tívában az igények teljes kielégítését jelenti.

Építőkő pl. lábazat- és vízépítőkő jelenlegi 
termelése sem a szükségletet, sem ped:'g a föld
tani adottságot nem tükrözi. Az. igények felmé
rése a jövő piackutatásának feladata.

Ciklopszkő-igények a termelésből messze
menően nem elégíthetők ki. A Bárány-úti le
mezes mészkőbánya városrendezési szempont
ból nem fejleszthető. Új bányák nyitására van 
szükség. Ebben a kérdésben a geológusok fel
adata, hogy megfelelő mennyiségű lemezes 
mészkövet, ill. vörös homokkövet kutassanak 
fel olyan minőségben, amely a ciklopszkövek 
szabvány szerinti előírásait kielégíti.

Homlokzat-képző burkolókövek szükségle
te országos szinten nincs kielégítve. Nagy a 
kereslet a kb 30x30 cm nagyságban gazdaságo
san fűrészelhető burkolókövek iránt. Minde
nütt erőfeszítéseket tesznek a mesterséges 
homlokzat-képző anyagok előállítására. A je
lenleg forgalomba hozott anyagok egy része

így az üreganyagok nem elégítik ki a követel
ményeket, mivel nehezen ragaszthatok. A  va
kolt épületeket 100 évenként általában hatszor 
kell felújítani, a szilárd burkolatot viszont 100 
évenként csak kétszer. Ennek a tükrében érthe
tő a végsőfokon olcsóbb homlokzat-képző kőfé
leségek iránti nagy kereslet.

Dekorációs és szobrászipari célokat szolgá
ló kőféleség országos szinten hiánycikk. A 
kantavári fekete mészkő és a márévári zöld 
mészkő az igényeket messzemenően nem elégí
tik ki sem mennyiségben, sem költséges terme
lésük miatt. A  Villányi hegység triász és kréta 
időszaki kristályos mészköveiből („márványai”- 
ból) különleges esztétikai igényeket kielégítő, 
külföldön is előnyösen értékesíthető díszítőkö
vet állítanak elő. A  megnyilvánuló kereslet egy
aránt sürgeti a működő bányák (Zuhánya, Ró
zsa) termelésének célszerű növeléséhez szüksé
ges készletek megkutatását és újabb' lelőhelyek 
feltárását.

összegezésképpen megállapítható, hogy a 
nemesebb kőfajták tekintetében igen sok tenni
való van mind a geológusok, mind a bányászatot 
folytató vállalatok előtt. A  minőség és a válasz
ték emelése, a jobb területi eloszlás népgazda
sági szintű hatiékonyságemelést jelent. Továbbá 
egyértelműen megállapítható, hogy ésszerűen 
telepítendő új kőbányák nem jelentenek kon
kurenciát a már működő művek részére. A ter
melés emelése mellett a deficites bányák fel
számolásával, vagy gazdaságosságuk megjavítá
sával, valamint földtani adottságaink jobb ki
használásával városépítészetünk sajátos tájjel
legének további fejlesztését kell szem előtt tar
tanunk.

2. Tégla- és cserépipari nyersanyagok

A Baranya és Tolna megyére kiterjedő tég
laipari vállalatnál az alapanyagtermelés mint
egy évi fél millió m3-t tesz ki. Az ország 1966. 
évi 1,9 milliárd db téglájából Baranya megyé
ben 111 milliót, azaz az országos termelés mint- 
egy 6%-át állították elő. 1967-ben 122 millió 
db volt a termelés, tehát a növekedés — 10%- 
os. A vállalat a két megyében 1967 évben 194 
millió darabot termelt, de a szükségletet nem 
tudta kielégíteni. A  tégla és cserépipar döntő 
többsége az. Építésügyi és Városfejlesztési Mi
nisztériumhoz tartozik. A  tervszerű nagyüzemi 
termelés megkívánja, hogy a gyárak nyers
anyagbázisát kellőképpen megkutassák.

Egy-egy optimális nagyságú mű anyag- 
szükséglete mintegy 1,5— 3,0 millió m3. Évi 
termelés egyenként 59— 100 ezer m3/év. A  tég
la és cserépiparban működő nagyüzemeknek el
engedhetetlenül szükséges a gazdaságosságot lé
nyegesen befolyásoló állandó minőség biztosítá



sa, ami sajnos a jelenleg működő üzemeknél 
nem minden esetben áll rendelkezésre.

Általában hiánycikk az üreges tégla 
gyártásához szükséges jó plaszticitású és szem
cse-összetételű anyagféleség. A könnyű épület- 
szerkezetek előretörése a magasépítkezéseknél, 
egyre fokozottabban megkívánja az üreges tég
lák tömeges gyártását. A durvakerámiai készít
mények egyre nagyobb létjogosultságot kapnak 
a vegyiparban is, keresletük egyre fokozódik. 
A  szükséges nyersanyagok megkutatása tehát 
fontos feladat, de egyben nehéz feladat is, mi
vel az illit-tartalom, a karbonát-tartalom és a 
homok-tartalom szigorú előírások szerinti mér
tékben lehetnek az agyagban, hiszen ezek együt
tesen határozzák meg a száradási zsugorodást, 
száradási érzékenységet, a képlékenységet, ill. 
az égetési tulajdonságokat.

A  térképező geológusoknak meg kell is
merkedniük a szabványok előírásaival, hogy 
munkájuk során hathatósan tudjanak segítséget 
nyújtani a durvakerámiai nyersanyagok felku
tatásában.

3. Földalatti vizek feltárása

Áttérve Pécs város és Baranya megye 
ivóvíz kérdéseire, mindjárt az elején azt kell 
kihangsúlyoznunk, hogy megyénk iparosodó vá
rosainak és a mezőgazdasági nagyüzemeknek 
vízellátási problémái egyre élesebben vetődnek 
fel mind a párt-, mind az állami szervek veze
tői előtt. Az ivóvíz-kérdés egyes helyeken szin
te szociális problémává nőtt. Különösen élesen 
jelentkezik ez a kérdés a vízszegény nyugat
mecseki iparvidéken, de általában a megye 
egész területén is. 1966. évi országos statiszti
kai adatok szerint Baranya megye (Pécsett, 
mint megyei jogú várost nem számítva) a víz
művel rendelkező települések tekintetében (az 
össztelepülés %-ában kifejezve) az ország 19 
megyéjéből 15-ik helyet foglalja el. Az össz- 
településnek mindössze 18%-a rendelkezik víz
művel. A 18%-kal szembeállítható néhány köz
ismerten mezőgazdasági megye, mint pl. Csong- 
rád, ahol a települések 82%-a rendelkezik víz
művel, vagy Szolnok megye, ahol ez 62%, ill. 
Tolna, ahol 49%-os az arány. A termelt víz te
kintetében Baranya megye szintén a 15-ik he
lyen áll. A  szolgáltatott víz mennyiségét figye- 
lembevéve megyénk a 14-ik helyet foglalja el.

Pécs város környékének regionális vízellá

tásának megoldására eddig már számos tanul
mány született. A  tanulmányok a legkülönbö
zőbb műszaki és gazdasági koncepciókra épül
tek.

Ezek sok vonatkozásban előbbre vitték a 
vízellátás megjavításának kérdéseit, azonban 
megállapítható, hogy végleges megoldás jelen
leg nincs. Egyes helyeken a vízkészletek korlá
tozott mennyisége, másrészt a gazdaságossági 
kérdések határolják le az ivóvízellátás végleges, 
a távlati igényeket is kielégítő megoldását.

Figyelemre méltóak és elgondolkoztatok a 
víztermelés fajlagos költségei. Sz::kszai Tibor, 
az MSZMP Baranya megyei pártbizottság Ipari 
Osztályának vezetője által rendelkezésre bocsá
tott adatok szerint a tettyei karsztvíz m3-e 0.30 
Ft, a tortvogói v i'zműből 0.65 Ft-ért, a pellér- 
di területről 0.77 Ft-ért termelik a vizet, a tisz
tított Duna-vizet pedig az üszögi víztisztítóból 
1,91 Ft-ért kapja a város. Tehát a közhiedelem
mel ellentétben a tisztított Duna-vizet hatszor 
drágábban termelik, mint a tettyeit és három
szor drágábban, mint a tortyogói vizet.

Tehát egyértelműen megállapítható, hogy 
a minőségi előnyök mellett a gazdasági előnyök 
is azt követelik, hogy először a földalatti víz
kincseink ésszerűsége és gazdaságosságon 
belüli kiaknázására kell a figyelmet fordítani.

A Mecseki Ércbányászati Vállalatnál vég
zett geológiai geofizikai és hidrogeológiai cél
kutatások olyan földtani és vízföldtani lehető
ségeket is feltártak, melyek hasznosításával 
Pécs, illetőleg Komló vízellátásának kérdésében, 
sőt ezen túlmenően a Ny-Mecsek É-i előterében 
elhelyezkedő települések vízellátásában egy
aránt jelentős előrehaladást lehet elérni. Hegy
ségünk és hegységperemeink regionális földta
ni adottságainak figyelembevételével kell és 
szabad csak a vízellátás kérdéseit eldönteni. 
Felszíni víznyerést előirányzó regionális víz
mű kérdésének eldöntése előtt semmi szín alatt 
nem lehet mellőzni egyrészt a karsztos terüle
tek részletesebb megkutatását, másrészt a 
hegységperemi harmadkori üledékek megkuta
tását víznyerés céljából. Ez annál is inkább 
napi kérdéssé válik, mivel az említett dunai 
vízre támaszkodó, 1970-es évek elején megkez
dendő regionális vízmű kiépítése kb 4—500 
millió Ft.

A  magunk részéről teljes mértékben csat
lakozunk az illetékes párt és tanácsi szervek 
azon törekvéseihez, hogy a víztermelés fejlesz
tésének és a lakosság biztonságos vízellátásá
nak meg kell előznie a város fejlesztési ütemét.

Ezen kérdés befejezéseként csak annyit 
szeretnék megemlíteni, hogy szakértői becslé
sek szerint 1967 év nyári csúcsidőszakban Pécs 
városában mintegy 5000 m3 vízhiány jelentke
zett naponta.

A fürdő-ellátottsággal kapcsolatban rövi
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den annyit, hogy a rendelkezésre álló statiszti
kai adatok szerint Pécs város országos viszony
latban az utolsó helyen áll. Balokány- és a 
Hullám-fürdő befogadó képessége olyan kicsiny, 
hogy nem elégítheti ki a lakosság szükségletét. 
Pécs város Dunántúl legnagyobb kulturális köz
pontja és mégis a sokkal kisebb városokban is 
messzemenően korszerűbb fürdők állnak rendel
kezésre.

*

Szükségesnek tartom ezúton is felhívni a 
figyelmet a geofizikai kutatási módszerek haté
konyságára.

A vízkutatásban az alaphegység mélységé
nek, elfedett tektonikai vonalak kimutatásának, 
vízadó rétegek vastagságának, mélységének 
megállapításában a szeizmikus és geoelektromos 
méréseket nagy hatásfokkal lehet alkalmazni.

A felszínkczeli termálvíz kutatásra sz:'n+én 
ismeretesek geofizikai módszerek, melyek kivi
telezésének nincsenek akadályai (Baranyai. I. 
geofiz. mérn.)

Talajmechanikai vizsgálatok klasszikus 
módszereinél a magfúrás döntő szereoet kaoott. 
A fizikai és ezen belül a geofizikai tudománvok 
rohamos fejlődése és exakt módszerei széles- 
körben lehetővé teszik a drága, lassú és pont
szerű adatokat szolgáltató fúrások helyettesíté
sét geofizikai módszerekkel, pl. geoelektromos 
és szeizmikus mérésekkel.

Több mint egy évezredes városunkban ta
lajmechanikai szempontból különleges jelentő
sége van a geofizikai módszereknek. Mintahogy 
konkrétan is bizonyítást nyert (Masszi D. geo
fiz. mérn.) a geoelektromos módszer sikerrel 
alkalmazható az építmények biztonságát ve
szélyeztető természetes, vagy mesterséges 
földalatti üregek kimutatására.

Építőipari nyersanyagok kutatásában a geo
fizikai módszerek szintén széleskörben alkal
mazhatók.

Bizonyos m'nőségű kőzetfajták adott fizi 
kai paraméterekkel rendelkeznek. Ebből logi
kusan következik, hogy az adott minőségű kő
zetfajtákat geofizikai módszerekkel olcsón és 
hatékonyan lehet térképezni, még a talaj- vagy 
törmeléktakaró alatt is.

A homok és agyag felszínközeli elterjedé
sének térképezését geológiai módszerekkel 
rendkívül megnehezíti az, hogy rendszerint ta

lajtakaróval fedettek. Mivel fizikai paraméte
reik pl. elektromos vezetőképességük nagymér
tékben különbözik, geofizikai módszerekkel ol
csón és hatékonyan lehet kutatni. Itt említjük 
meg, hogy a MÉV (Baranyi I. irányításával) Za- 
la-raegyében Cserszegtomajon már kutatott 
agyagot geofizikai módszerekkel, de Baranyá
ban eddig még nem jelentkezett igény.

A  geofizikai mérések közül megemlíthet
jük a mágneses módszert is. Bár község hatá
rában a Duna árterében kiskiterjedésű bazalt- 
kibúvás ismeretes. Az elvégzett légi-mágneses 
felvételek a kibúvásnál jóval nagyobb területen 
jelzik a bazaltnak, .mint elsőrendű építőkőnek 
felszínközeli elterjedését. A  részletes geomág- 
neses mérések szükség esetén gyorsan (napok 
alatt) elvégezhetők, melyek alapján pontos kép 
nyerhető a bazalttest elterjedési és mélységi 
viszonyairól.

Összefoglalásképpen — felmérésünk ered
ményének közkézreadásával igyekeztünk segít
séget adni egyrészt az illetékes gazdasági szer
veknek, hogy döntéseik előkészítésében foko
zottabban támaszkodjanak a földtani tudomá
nyokra, igényeljék a felhalmozódott ismeret- 
anyagot és a korszerű kutatási módszereket; 
másrészt igyekeztünk felhívni a geológusok — 
geofizikusok figyelmét a helyi ásványi nyers
anyagok potenciális lehetőségei felméré'ének 
fontosságára. Az új gazdasági mechanizmus a 
vállalatok kezébe sok lehetőséget adott a gaz
dasági hatékony ság növelést re, ez azonban csak 
úgy váltható valóra, ha a vállalatok élnek is ez
zel a lehetőséggel.

Othöt o fleaTejibHOCTH paöoqeit rp yn n w ,
0<}>0pMJieHH0H flJIH IIOflrOTOBKH 

3KOHOMH>iecKO-reojionmecKOÍi am<eTbi o pa3BHTHH 
r. ü eq  h pattoHa EapaHH

Bupaz, K-
HOBblft 3K 0H 0M H H eC K H ÍÍ M CXaHH3M  T p e Ö y e T  B S O Jlb -

u je i í  CTeneHH M ecTHbix HHHUHaTHB. Otjihmhbim npH M epoM  
3 T o ro  íiBJifleTCfl komhcchh, o(j)opM JieHa n p H  M eieK C K oft 
T p y n n e  B e H r e p c K o ro  T e o j io r H s e c K o r o  O ö m e cT B a . 3toK 
K oM H C cneíí 6 b u ia  o p ra H H 3 0 B a H a  am < eT a n o  Teiwe „3Koho- 
M HHeCKO-reoJiorHqeCKi-ie bo3mo>khocth pa3BH TH fi r .  ü e n  h  
p a i io H a  E a p a H s “ .

Óraiba cyMMHpyeT bo3mo>khocth, KOTopue paáBe- 
aaHbi reoJiorHsecKHMH noncKaMH h KOTopue HaxoaaTcs 
B p33n0pH>KeHHH K”pa3BHTHK) CTpOHTe.lbHOH npOMblUIJieH- 
hocth; nocTaHOBJiHeT paaaHHB, KOTopuMH reoJiornsecKoe 
HCCJieaoBaHne yMeeT iajibine yjiyqiJUHTb cHaö>KeHne mh- 
HepajibHbiM cbipbeM mccthoh CTpoHTeabHon npoMuuuieH-

' HOCTH.
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